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Status for pandemien
Omikronvarianten har blitt dominerende

Forventer en betydelig bølge de nærmeste ukene/månedene

Økning i alle aldersgrupper, høyest i aldersgruppene 13-19 år og 20-39 år

Smitteforekomst går opp, antall innleggelser går ned
For tidlig å konkludere om forventet antall innleggelser 

Nåværende tiltakspakke har hatt ønsket effekt

Danmark og Storbritannia:
Tidligere og raskere start på omikronbølgen, høyere smitteforekomst enn Norge

Økning i registrerte sykehusinnleggelser, men hovedsakelig pga. tilfeldig påvisning av koronavirus

Stabilt antall pasienter på intensivavdeling, stabilt antall dødsfall

Skifte av strategisk mål
Pandemien skal bremses, men ikke for mye

Gunstig for befolkningen å få naturlig immunitet



Smittespredning i skoler og barnehager
Hittil i pandemien har de fleste tilfeller vært sporadiske

Ved smitteintroduksjon på klassetrinn: 1-2 tilfeller i 80 % av hendelsene

Når smitteklynger oppstår, er median klyngestørrelse omkring 5

Større utbrudd forekommer

Ofte mange introduksjoner samtidig →mange små utbrudd fremstår som ett stort utbrudd

Registerdata (Beredt C19) og Korona-barn-studien
Fra barn til barn: 0,3–1,4 % av nærkontakter smittes (Wuhan- og alfavariantene)

Smitte fra barn til barn har økt under deltabølgen

Fra barn til lærer/ansatt: Ca. 0,3 % av nærkontakter smittes – konstant gjennom pandemien

Husstandssmitte (Beredt C19 og Korona-hus-studien)
Smitterisiko 43 % for Wuhan-varianten og 78 % for alfavarianten

Husstand vil være viktigste arena for smitte også etter vaksinasjon



Hva er min individuelle risiko?

Eksempel: Undervisningsinspektør i ungdomsskole, kona lærer på 
samme skole, to tenåringsbarn, kommune med høy smitteforekomst…

3 nærkontaktsituasjoner per uke per person: 4 x 3 x 0,3 % = 3,6 % (1 av 28)

Doblet smittsomhet (0,6 % per situasjon): 4 x 3 x 0,6 % = 7,2 % (1 av 14)

Mottagelighet og smittsomhet øker med alder
Men nærkontakten avtar med alder (de minste barna er tettere innpå) 

Vaksiner har tatt vekk mye av «aldersgradienten»

Nye varianter: Barn har større evne til egen smittespredning

Skal dette «brenne gjennom skolene»?!



Innleggelses-
risiko hos voksne 



Sykdomsbelastning hos voksne
Smitteforekomst hos lærere/ansatte høsten 2021 (deltavarianten):

Hele befolkningen i yrkesaktiv alder: 22 per 1000

Assistenter: 32 per 1000

Førskolelærere: 28 per 1000

Grunnskolelærere: 29 per 1000

Videregående-lærere: 20 per 1000

Svært få lærere/ansatte har vært lagt inn på sykehus under deltabølgen

Risiko for sykehusinnleggelse er generelt svært lav for vaksinerte under 65 år, og risikoen for innleggelse på intensivavdeling er 
tilnærmet null

Foreløpige data: Omikron fører sjeldnere til sykehusinnleggelser hos voksne

USA: 42 % av risiko ved deltavarianten

Vaksine gir fortsatt god beskyttelse mot alvorlig sykdom

De fleste lærere/ansatte vil ha fått oppfriskningsdose i løpet av januar 

Oppfriskningdose viktigst for samfunnsnytte og mild sykdom, for risikogrupper også mot alvorlig sykdom

Ansatte med to doser er også godt beskyttet mot alvorlig sykdom



̶ Frem til uke 2 vil det være 67.000 ansatte i skoler og barnehager som 

er aktuelle for vaksinasjon.

Vaksinasjon med 
oppfriskningsdoser til 
ansatte i skoler og 
barnehager 

̶ 40 % av ansatte i skoler og barnehager 

er vaksinert pt., 61 % i aldersgruppen 

45-70 år og 23 % i aldersgruppen 18-

44 år

̶ Det ble gitt om lag 40.000 doser til 

denne gruppen forrige uke. 
Dekning oppfriskningsdose pr yrkesgruppe

Assistenter 33 %

Barnehagelærere 39 %

Grunnskolelærere 46 %

Lærere, VGS 49 %
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Vaksinasjon med 
oppfriskningsdoser til 
ansatte i skoler og 
barnehager 
̶ Per nå er ca 54.000 ansatte tilgjengelig for 

vaksinasjon

̶ Det er så langt gitt 

107.000 oppfriskningsdoser

̶ I løpet av denne uken vil 65% av alle 

fullvaksinerte ansatte være vaksinert med 

oppfriskningsdose eller kunne få vaksinen, 

49% under 45 og 84 % 45 år og eldre

̶ Det er 140.000 ansatte som ikke har fått 

oppfriskningsdose, men 86.000 av disse har 

ikke oppnådd 20 ukers intervall ennå. 
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Unntak fra karantene på jobb
Smitterisiko lav sammenlignet med husstand

Lærere/ansatte er beskyttet mot alvorlig sykdom med vaksiner

Karantene er uforenlig med normal drift ved høy smitteforekomst
Erfaringer fra våren 2021 (Oslo) og uken før jul 2021

Barnehager og skoler må fungere for at samfunnet skal fungere

Testregimer er viktigste smitteverntiltak når smitteforekomst er høy

TISK-reglene (karantenereglene) vil bli endret



Sykdomsbelastning hos barn og unge
Totalt ca. 200 innlagt med covid-19 under pandemien, av 126 500 påviste tilfeller

Median liggetid 1-2 dager

RS-virus: 2583 innleggelser i uke 30-51, hovedsakelig i alder 0-4 år

I en normalsesong blir ca. 500 barn innlagt for influensa

Omikron ser ut til å gi redusert risiko for sykehusinnleggelse

Rapport fra Storbritannia: Risiko 42 % sammenlignet med deltavarianten (5-17 år)

Studie (preprint) fra USA: Risiko 36–63 % sammenlignet med deltavarianten

Høye innleggelsestall i andre land (USA og Danmark)

Skiller ikke på innleggelser med og på grunn av koronaviruset

Polikliniske opphold registreres som innleggelse (Danmark)

Svært høy smitteforekomst hele befolkningen → økt antall innleggelser for covid-19 også blant barn











FHI -
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Inkubasjon Smittsom

Infeksjonens tre faser
Smittsomhet
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Smittetidspunkt (eksponering)

Ikke lenger smittsom, men PCR positiv

Eventuell symptomstart

DagerIkke 
påvisbart 
virus

Over 99% av totale virusmengden 
gjennom infeksjonen er her 

Nedre grense Antigen tester

Nedre grense PCR

Mulig å 
dyrke 
viruset





Hvilke tiltak er aktuelle fremover?

Grunnleggende: Holde seg hjemme når man er syk, la seg teste

Isolering av smittede

Oppfordre alle som får vaksinetilbud om å ta imot

Målrettet jevnlig testing: førstevalg hvis behov for å begrense smitte
Trussel mot helsevesenets kapasitet, problemer med å opprettholde drift

Ikke fordi smitte anses som en helsetrussel for barn/elever og lærere/ansatte

Bruk av trafikklysmodellen
Håper å unngå bruk av rødt nivå

Overgang til lokalt bestemt nivå igjen?

TISK-reglene vil bli endret



Takk for oppmerksomheten


